ระเบียบการรับสมัคร โครงการช้างเผือก
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ประจาปี ๒๕๖๑
โครงการช้างเผือ กโรงเรียนนายเรือ อากาศนวมิน ทกษัตริยาธิราช ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนชำยที่กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ มีที่ตั้งสถำนศึกษำอยู่ในส่วนภูมิภำคและปริมณฑล มีผลกำรศึกษำดี และ
สนใจจะสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ) ได้มีโอกำสทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร
ของตนเองโดยกำรสมั ค รเข้ ำ ร่ ว มโครงกำรช้ ำงเผื อก ฯ ซึ่ ง ใช้ ข้ อ สอบแนวเดี ย วกั น กั บ กำรสอบเข้ ำเป็ น นั ก เรี ย นเตรี ย มทหำร
(ในส่วนของกองทัพอำกำศ) ทั้งนี้หำกผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนโครงกำรช้ำงเผือก ฯ แล้ว จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ของโครงกำรช้ำงเผือก ฯ ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด
สิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ ประเภทช้างเผือก
๑. ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ ร้อยละ ๔ ของคะแนนสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ) รอบสอง
๒. ได้รับเงินรำงวัลสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรทำสัญญำเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร ชั้นปีที่ ๑ รำงวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐.- บำท
(สองหมื่นบำทถ้วน) จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ รำงวัล
๓. ได้รับกำรยกเว้นค่ำสมัครสอบภำควิชำกำรและค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจร่ำงกำยรอบสอง ในกำรสอบคัดเลือกเข้ำ เป็น
นักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ)
๔. ได้รับกำรตรวจร่ำงกำยเบื้องต้นก่อนทำกำรสอบภำควิชำกำร โดยเน้นกำรตรวจร่ำงกำยที่มีผลต่อกำรรับรำชกำรทหำร
เช่น ตำบอดสี, ยำเสพติด, เอดส์, ไวรัสตับอักเสบบี และไม่เคยทำ Lasik มำก่อน เป็นต้น เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรสอบคัดเลือกเข้ำ
เป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ)
๕. สำมำรถสมัครเข้ำรับคำแนะนำในกำรเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนกองทัพ อำกำศ)
โดยจะได้รับกำรสนับสนุนที่พักและอำหำร ระหว่ำงเข้ำรับคำแนะนำ ฯ (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)
สิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ ประเภทสมทบ
ผู้สมัครประเภทสมทบที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับกำรยกเว้นค่ำสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร
(ในส่วนกองทัพอำกำศ)
การรับสมัคร (รับสมัครที่หน่วยสอบเท่ำนั้น) มี ๒ ประเภท คือ
๑. ประเภทช้างเผือก สำมำรถสมัครเข้ำร่วมโครงกำร ฯ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๑ เป็นนักเรียนชำยกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ มีคะแนนเฉลี่ยในภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
ไม่ต่ำกว่ำ ๓.๒๕ หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓) ของปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ไม่ต่ำกว่ำ ๓.๒๕ และ
สถำนศึกษำไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
๑.๒ ผู้ที่เกิดระหว่ำง พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๕
๑.๓ ผู้สมัคร บิดำและมำรดำผู้ให้กำเนิด จะต้องมีสญ
ั ชำติไทยโดยกำเนิด
๒. ประเภทสมทบ ต้องชำระค่ำสมัครเข้ำร่วมโครงกำร ฯ เป็นเงิน ๒๕๐ บำท (จะไม่คืนเงินค่ำสมัครไม่ว่ำกรณีใดๆ)
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๑ นักเรียนชำยกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ มีคะแนนเฉลี่ยภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๐ ไม่ต่ำกว่ำ ๒.๒๕ หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓) ไม่ต่ำกว่ำ ๒.๒๕ และไม่จำกัดพื้นที่สถำนศึกษำ
๒.๒ คุณสมบัติเหมือนนักเรียนช้ำงเผือกในข้อ ๑.๒ และ ๑.๓

หลักฐาน…

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๑. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำ ขนำด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ)
๒. ใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำร ฯ โดยกรอกข้อควำมตำมควำมเป็นจริงให้ครบถ้วน และลงชื่อผู้สมัคร
๓. สำเนำใบระเบียนกำรศึกษำ (ปพ.๑) หรือหนังสือรับรองกำรศึกษำ (ปพ.๗) หรือสำเนำสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียน
ที่ระบุคะแนนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม ตำมประเภทที่สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
๔. สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
หมายเหตุ เจ้ำหน้ำที่จะไม่ดำเนินกำรรับสมัคร หำกไม่มีหลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำที่ระบุคะแนนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม
กาหนดการรับสมัคร วันที่ ๒ – ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๐

สถานที่รับสมัคร
๑. โรงเรียนนำยเรืออำกำศนวมินทกษัตริยำธิรำช โทร.๐ ๒๕๓๔ ๓๖๒๔ – ๗, ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๘๗ และ ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๘๙
๒. กองบิน ๑ จว.นครรำชสีมำ
โทร.(๐๔๔) ๓๕๘๑๑๐ – ๔ ต่อ ๔๐๒๒๙, ๔๐๒๓๔, ๔๐๕๐๗
๓. กองบิน ๒ จว.ลพบุรี
โทร.(๐๓๖) ๔๘๖๓๘๐ – ๓ ต่อ ๕๐๒๑๗
๔. กองบิน ๔ จว.นครสวรรค์
โทร.(๐๕๖) ๒๖๑๐๙๑ – ๒, ๒๖๑๐๗๑ – ๒ ต่อ ๕๓๕๕๑
๕. กองบิน ๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์
โทร.(๐๓๒) ๖๑๑๐๑๗, ๖๑๑๐๓๑ ต่อ ๖๐๒๑๕
๖. กองบิน ๗ จว.สุรำษฎร์ธำนี
โทร.(๐๗๗) ๒๖๘๒๐๐ – ๓ ต่อ ๖๕๒๔๗ – ๘, ๖๕๕๑๙-๒๐
๗. กองบิน ๒๑ จว.อุบลรำชธำนี
โทร.(๐๔๕) ๒๔๓๐๙๐ ต่อ ๔๓๒๓๐ - ๒
๘. กองบิน ๒๓ จว.อุดรธำนี
โทร.(๐๔๒) ๒๒๑๑๑๑ ต่อ ๔๕๒๒๐, ๔๕๒๓๕, ๔๕๒๓๗
๙. กองบิน ๔๑ จว.เชียงใหม่
โทร.(๐๕๓) ๒๐๒๖๑๕, ๒๘๑๐๑๒ – ๕ ต่อ ๕๗๒๑๑, ๕๗๒๔๔
๑๐. กองบิน ๔๖ จว.พิษณุโลก
โทร. (๐๕๕) ๓๐๑๓๗๑, ๓๐๑๓๗๖, ๓๐๑๒๐๐ ต่อ ๕๕๐๑๗, ๕๕๒๓๓
๑๑. กองบิน ๕๖ จว.สงขลำ
โทร.(๐๗๔) ๒๕๑๐๔๐-๑ ต่อ ๖๓๐๑๙, ๖๓๒๓๓
๑๒. รร.กำรบิน จว.นครปฐม
โทร.(๐๓๔) ๙๙๖๔๘๔ - ๕ ต่อ ๓๗๔๐๗ – ๑๐
๑๓. ฝูงบิน ๒๐๖ อ.วัฒนำนคร จว.สระแก้ว
โทร.(๐๓๗) ๒๖๑๔๙๗, ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๐๐ ต่อ ๔๒๙๐๐, ๔๒๙๐๔
๑๔. สถำนีรำยงำนบ้ำนเพ อ.บ้ำนเพ จว.ระยอง โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๐๐๐ ต่อ ๔๒๘๐๔, ๔๒๘๑๓
กาหนดการสอบคัดเลือก วันเสำร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผู้สมัครสอบต้องเตรียมดินสอดำ
ชนิด 2B และยำงลบในกำรสอบ
การแต่งกาย
ชุดนักเรียน หรือ ชุดสุภำพ (ห้ำมสวมรองเท้ำแตะ)
การปฏิบัติในการสอบ
ให้ปฏิบัติตำมที่เจ้ำหน้ำที่คุมสอบแจ้งให้ทรำบอย่ำงเคร่งครัด
วิชาที่สอบ
มีคะแนนเต็ม ๗๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
- วิทยำศำสตร์ (คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน)
- คณิตศำสตร์ (คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐)
- ภำษำอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐)
- ภำษำไทยและสังคมศึกษำ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประกาศผลสอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ โดยจะติดประกำศไว้ที่สถำนที่รับสมัครทุกหน่วยสอบ
ทำง Internet ที่ www.nkrafa.ac.th และ www.rtaf.mi.th
หมายเหตุ นักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนโครงกำรช้ำงเผือก ฯ ที่ประสงค์จะเป็นนักเรียนเตรียมทหำร
(ในส่วนของกองทัพอำกำศ) จะต้องสมัครและเข้ำรับกำรสอบคัด เลือกเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร(ในส่วนของกองทัพอำกำศ)
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

